
Regulamin Wydziału Gier 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej  

 
 

Na podstawie § 32 i § 51 Statutu  Lubuskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się, co 

następuje: 

§ 1 
 

Wydział Gier jest organem wykonawczym Lubuskiego Związku Piłki Nożnej organizującym  

i prowadzącym rozgrywki piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego, w IV lidze 

 i  niższych klasach rozgrywkowych LZPN oraz rozgrywki pucharowe na szczeblu Związku. 

 
 

§ 2 

Wydział Gier składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego  oraz członków w ilości 

niezbędnej do zapewnienia sprawnego działania Wydziału, powoływanych i odwoływanych 

przez Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 3 

1. Pracami Wydziału kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności 

Wiceprzewodniczący. 

2. Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, zwołuje jego posiedzenia oraz 

informuje Zarząd Związku Piłki Nożnej o działalności Wydziału. 

3. Przewodniczący Wydziału Gier może być zapraszany przez Prezesa Lubuskiego Związku 

Piłki Nożnej na posiedzenia Prezydium i  Zarząd Związku. 

4. Przewodniczący Wydziału współpracuje z Wydziałem Dyscypliny i Kolegium Sędziów  

i podokręgami LZPN. 
 

§ 4 

1. Wydział Gier prowadzi dokumentację i protokoły z posiedzeń Wydziału, które podpisuje 

przewodniczący posiedzenia. 

2. Dokumentacja wytworzona przez Wydział Gier przechowywana jest w Biurze 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
 

§ 5 

Posiedzenia Wydziału odbywają się w miarę potrzeb, a w trakcie trwania sezonu nie rzadziej 

niż raz w tygodniu. W szczególnych sytuacjach możliwe jest odbywanie posiedzeń, obrad w drodze 

telekonferencji.



§ 6 

1. Decyzje i uchwały Wydziału Gier zapadają w głosowaniu, zwykłą większością głosów, 

przy obecności co najmniej połowy członków Wydziału. 

2. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia. 

3. Członek Wydziału Gier będący członkiem klubu, którego sprawa jest rozpatrywana, nie 

bierze udziału w głosowaniu. 

4. W sprawach nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący może podejmować decyzje                     

jednoosobowo, informując Wydział na najbliższym posiedzeniu o jej treści. 

5. Członkowie Wydziału Gier są zobowiązani do zachowania tajemnicy posiedzeń. 
 

§ 7 

Do zakresu Wydziału Gier należy w szczególności: 

1. opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi Lubuskiego Związku Piłki 

Nożnej przed rozpoczęciem każdego sezonu, Regulaminu Rozgrywek oraz ogłoszenie 

go w formie komunikatu. Zapisy Regulaminu Rozgrywek nie mogą być zmienianie w 

trakcie ich trwania, 

2. przedstawienie do zatwierdzenia Zarządowi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej 

terminarzy rozgrywek mistrzowskich i pucharowych podlegających kompetencji 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, 

3. akceptacja terminarzy rozgrywek opracowanych przez działające w ramach 

Lubuskiego ZPN, Podokręgi i Wydział Zamiejscowy, 

4. prowadzenie ewidencji statystycznej rozgrywek mistrzowskich i pucharowych 

podlegających kompetencji Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, 

5. weryfikacja przeprowadzonych i odwołanych zawodów, 

6. weryfikacja bieżąca i końcowa tabel rozgrywkowych, 

7. prowadzenie szczegółowej ewidencji zawodników w systemie extranet oraz zmiany 

barw klubowych przez piłkarzy, 

8. uprawnienie zawodników do gry, 

9. powoływanie zespołów weryfikacyjnych oraz prowadzenie rejestru i gromadzenie 

dokumentacji z przeprowadzonych weryfikacji boisk piłkarskich. 

 
 

§ 8 

Wydział Gier w swojej działalności kieruje się przepisami z zakresu organizacji i gry w piłę 

nożną wydanymi przez Polski i Lubuski Związek Piłki Nożnej. 
 

§ 9 

Jeżeli z otrzymanych dokumentów dotyczących rozegranych zawodów piłkarskich wynika, że 

doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego związanego z zawodami bądź zachodzi 

uzasadnione podejrzenie popełnienia takiego przewinienia, Wydział Gier kieruje sprawę do 

rozpatrzenia przez Wydział Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 



§ 10 

Wydział Gier systematycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnia zawodników 

do gry na podstawie list zgłoszeń zawodników do rozgrywek piłkarskich. Zgłoszenia 

dodatkowe zawodników w trakcie trwania muszą być dokonywane na listach dodatkowych. 

Zabrania się dopisywania dodatkowych zgłoszonych w trakcie trwania rozgrywek 

zawodników do już zatwierdzonych list zgłoszeń. 

 

§ 11 

Wydział Gier rozpatruje wnioski i propozycje ze strony członków Związku dotyczące form i 

organizacji współzawodnictwa sportowego. 

 
 

§ 12 

Wydział Gier jest zobowiązany przestrzegać przepisów PZPN w zakresie statusu piłkarzy i 

zmian przynależności klubowej. 

 
 

§ 13 

W posiedzeniach Wydziału Gier mogą brać udział z głosem doradczym członkowie władz 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Wydziałów i Komisji stałych 

Związku. 

 
 

§ 14 

Działalność Wydziału Gier od strony techniczno-organizacyjnej, zabezpiecza Biuro 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
 

§ 15 

Prawo wykładni niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi i Prezydium Lubuskiego 

Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 16 

 

Regulamin uchwalony 5.09.2020 r. wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 




